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Fevereiro é o mês que celebramos o Dia Internacional
de Luta Contra o Câncer na Infância. Esta é uma das
mais difíceis lutas da medicina, em nossos dias.
Ciente de que as chances de cura do câncer pediátrico
dependem da detecção precoce, por meio da
suspeição de sinais e sintomas da doença; da agilidade
na investigação destes sintomas, por exames
específicos e de um tratamento especializado e
humanizado, a Associação Peter Pan celebrou parceria
com o Hospital Infantil Albert Sabin com a construção
de um hospital especializado e exclusivo para
Oncopediatria, no Estado do Ceará.
Desde 1996 a instituição vem transformando dores em
esperança de cura, por meio da desafiadora missão
que abraçou objetivando, não apenas, elevar o índice
de cura, mas também, melhorar a qualidade de vida
dos pequenos e jovens pacientes.
Após viabilizar um voluntariado transparente,
comprometido e empreendedor, vem construindo uma
gestão profissionalizada para continuar desenvolvendo

e viabilizando as três imprescindíveis diretrizes que
atendem à atenção integral desta luta:
• Diagnóstico Precoce;
• Tratamento Especializado;
• Atendimento Humanizado.
Celebrar a cura do câncer infantil em uma região
carente como a nossa é desafiador! Contudo, nestes
quase 25 anos, já escrevemos uma singular história de
conquistas, a qual, cada vez mais e mais, fala-nos que é
possível ver nossos carequinhas queridos crescendo e
olhando para o futuro com real esperança de vida.
Apenas aqueles que passam por este tratamento e suas
famílias podem saber o quanto a medicina, aliada ao
amor ao próximo, é capaz de
realizar! Vamos que vamos,
pois, O AMOR TUDO PODE!
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A Associação Peter Pan tem a alegria de dividir mais
uma vitória conquistada com o seu apoio. A nova sala
de UTI está concluída! São 10 leitos com equipamentos
modernos que irão proporcionar mais conforto para os
pacientes em tratamento.
Este resultado foi atingido por meio do McDia Feliz,
campanha realizada em parceria com o Instituto
Ronald McDonald e abraçada por aqueles que
acreditam em um futuro de mais esperança.

A Associação Peter Pan realizará o I Encontro de
Curados em 2021 e estamos convidando os expacientes que fizeram seus tratamentos no Hospital
Infantil Albert Sabin e no Centro Pediátrico do Câncer.
Se você faz parte desse grupo entre em contato
conosco!

No dia 15 de fevereiro celebramos o Dia Internacional
de Luta Contra o Câncer na Infância reforçando a
importância do Diagnóstico Precoce. Cerca de 80% dos
pacientes consegue vencer o câncer infantojuvenil
quando diagnosticados precocemente (INCA). Esta
luta é uma responsabilidade de todos nós.
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Há 25 anos começava um trabalho que hoje é
sinônimo de cuidado, esperança e cura. A Associação
Peter Pan foi uma semente plantada por corações
solidários que acreditaram no poder transformador
do amor. Tudo começou por meio do voluntariado e
esse gesto humanitário tem salvado milhares de
vidas em mais de duas décadas.
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